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Jasje

HOOFD- EN EINDREDACTIE

In sommige sporten is het een prachtige traditie: als een speler die heel veel
voor de club betekend heeft met pensioen gaat, wordt zijn shirt in de nok van
het stadion gehesen en wordt zijn rugnummer nooit meer aan een andere speler
gegeven. Met dit beeld in ons achterhoofd hebben we kort geleden afscheid
genomen van onze noeste opmaakster Anneke van de Koppel. Zij ontwierp in
2007 een nieuwe vormgeving voor Sportgericht en goot sindsdien maar liefst
71 nummers in het inmiddels zeer vertrouwde jasje. Af en toe werd het een klein
beetje vermaakt en vorig jaar kreeg het van binnen meer kleur, maar steeds bleef
het herkenbaar als ‘het jasje van Anneke’. Nu hijsen we het symbolisch naar het
dak van ons geheugen. Dank voor de uiterst prettige samenwerking Anneke, het
ga je goed!
Het oude jasje hing nog niet in de nok of er diende zich een nieuwe ‘kleermaker’
aan. Wij zochten een toekomstbestendige frisse nieuwe outfit, die echter wel als
Sportgericht herkenbaar zou moeten blijven. Een eerste schets wist ons al snel
te overtuigen en na wat kleine bijstellingen werden we het eens. Zie hier het
resultaat.
De parallel met sport dringt zich op: ook al loopt alles soepel en is iedereen
tevreden, dan nog is het nodig, maar vooral ook heel erg leuk, om je te blijven
ontwikkelen. Ik wens u veel kijk-, lees- en leerplezier!
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